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Українські сатира й гуморПанорама

Інфція прзвчла на првах буль-буль-

буль. 

... помірний. У Карпатах...

Газ у шлунку прибуває, вас, мов 
кульку, надуває, угамує цей вулкан пре-
парат новий «Капкан»! 

... сильний. Температура повітря...

Карієс з’їдає зуби, не туліть же їх до 
груби, чур йому та ще й і пак, купіть щіт-
ку ви «Драпак»!

... п’ятнадцять-двадцять...
Ти не виходиш із запою, лиш подзво-

ни, і «Ми — з тобою!» 
... градусів тепла. 
Жде Микола під вербою, не ходи 

туди з лупою, бо побачить і втече, а лю-
бов, мов жар, пече. Сполоснись шампу-
нем «Змій», і Микола буде твій! 

Інфція прзвчла на првах буль-буль-
буль.

Вахтанг Кікабідзе 
в Чернігові 

Знаменитий гру-
зинський співак і кі-
ноактор нині здій-
снює гастрольний тур 
Україною. В 11 містах 
проходять концерти, 
присвячені 80-річчю 
митця. 

У Чернігові Вах-
танг Кікабідзе висту-

пив з концертом на сцені академічного театру 
ім.Т. Шевченка.

Театральне життя області 
На Чернігівщині діють 4 професійні театри. 

У 2017 році глядачам представлено 1279 теа-
тральних вистав.

Театри показали 298 гастрольних вистав 
для жителів області та 211 — за її межами. Три 
вистави — в Польщі, одну — в Білорусі. Було 28 
прем’єр.

Упродовж року наші театри відвідали 220 
тис. глядачів — на 8 тис. більше, ніж попередньо-
го року. 

Андрію Бакірову — 
премія імені Леся Курбаса

Художній керівник і режисер обласного ака-
демічного театру ім. Т. Шевченка, заслужений 
артист України  Андрій Бакіров відзначений пре-
мією імені Леся Курбаса. Цю щорічну премію Мі-
ністерство культури присудило йому за поста-
новку в нашому театрі вистави «Вій. Докудрама» 
Наталії Ворожбит за мотивами повісті М. Гоголя. 

В р у ч е н -
ня премії від-
булося нещо-
давно в сто-
лиці, на сцені 
Національно-
го академіч-
ного драма-
тичного теа-
тру імені Іва-
на Франка. 

П р е м і ю 
вручив мі-

ністр культури України Євген Ніщук — до речі, 
давній товариш Бакірова ще по спільному на-
вчанню в одному виші.

А потім шевченківці показали цю виставу на 
сцені столичного театру. Кияни щиро вітали ре-
жисера з отриманням премії, дякували акторам 
за виставу. 

У квітні «Вій. Докудрама» побачать глядачі 
Полтави й Харкова.

Олексій Биш: 
25 років на сцені 

Один з провідних ак-
торів Чернігівського Мо-
лодіжного театру, заслу-
жений артист України 
Олексій Биш відзначив 
ювілей творчої діяльнос-
ті виконанням ролі Гам-
лета у виставі Гайнера 
Мюллера «Гамлет-маши-
на» — на сцені облас-
ного театру ляльок ім. 
О. Довженка. Віднедав-
на театр ляльок почав створювати не лише ляль-
кові, а й звичайні вистави, і це одна з них (ре-
жисер — художній керівник театру Геннадій Ка-
сьянов). 

У своєму Молодіжному театрі Олексій Биш і 
далі грає в багатьох виставах. Остання робота 
— одна з головних ролей у прем’єрній виставі 
театру «Собаче серце» за М. Булгаковим. 

2 500 000 грн. Ви чесно зароби-
ли, чи родичі скинулися?

Заробив — 1 бал. Скинулися — 
0.

Ви живете із сім’єю в комуналці 
чи в котеджі в Кончі-Заспі?

У комуналці — 0. У Кончі — 1.

Члени вашої родини мають пер-
сональні віп-авто чи користуються 
міськими видами транспорту?

Мають — 1. Користуються — 0.

Чи маєте мужність сказати на-
роду, що ви знову вішаєте локшину у 
своїй програмі ще до виборів, чи хай 
народ сам у цьому пізніше перекона-
ється?

Вішаю — 0. Самі переконають-
ся — 1.

«Великому кораблю — велике 
плавання». А ким ви себе уявляєте на 
кораблі — капітаном чи матросом?

Капітаном — 1. Матросом — 0.

Вам вистачає зарплати чи дово-
диться брати хабарі?

Вистачає — 0. Беру — 1.

Сучасний світ — мобільний. Не в тому 
сенсі, що сконденсований до якогось ста-
ну (радість, лихо, щастя, біль), а в тому, 
що перенасичений засобами мобільного 
зв’язку. Одна авторка зіронізувала щодо 
цього навіть: «Дебілки з мобілками, дебі-
ли з мобілами». Отже, мова про мобільні 
телефони.

Простуєш великим містом, спогляда-
єш людський натовп. А довкола — «пі-пі-
пі», «пі-пі-пі-пі-пі!» — різноманіття музич-
них сигналів, ба навіть співів. Не занудьгу-
єш. Приміром, в одного чолов’яги поруч мо-
більний телефон озвався так: 

«Таганка, я твой навеки арестант. 
Погибли юность и талант
В твоих стенах!»
З другого боку лунає мелодія «Влади-

мирский централ», де «...не очко обычно 
губит, а к одиннадцати туз». Одне слово, 
суцільна зона...

Заходиш в електричку — попереду роз-
мальована краля, тільки-но сівши, дістає із 
сумочки телефон: «Алло, я вже тронулась». 
«Відверни й заступи», — благаєш подумки.

А то зібрався якось на риболовлю, 
один-єдиний разочок за літо. Закинув вуд-
ки, почало клювати. Дрібнота ловиться, аж 
ось пішли більшенькі карасики. Дзвінок. 
Телефонує мати:

— Ну, що, ловиться?
— Ловиться.
— Гляди ж, довго не сиди там.
Через п’ять хвилин:
— Я зі стільця впала, не підведуся. Їдь 

уже.
Ну що ж, прощай, рибко, велика й ма-

ленька.
Приїхав. Мати вже підвелася сама, за-

мішує свиням. Мобільник у мене в кишені 
сорочки, ґудзик незастебнутий. Поніс ро-
хам їсти і не помітив, як мобільник у хліві ви-
пав. Схаменувся через деякий час: нема те-
лефончика! Прожогом у хлів — півкорпусу 
свині згризли! Влетів у хату з покаліченою 
мобілою — хрясь нею об стінку зі злості. 
Пропало півтисячі. Добре, хоч дорожчого не 
купив. Ну, нічого — не перший і не останній. 
Виручив племінник. Йому лише десять ро-
ків, а телефонів перевів штук п’ять.

— На, дядю, мій старенький мобільник. 
Я новіший забрав у сестри, а вона купила 
зовсім новий.

Що ж, старенький, то й старенький. Не 
так шкода буде втрачати.

— Оленко! Це Сашко телефонує. У вас 
світло в хаті є? А то в нас нема. І у вас нема? 
Значить, усюди нема. А я думав, знову щось 
із лічильником...

Отака розмова. А до тієї Оленки десять 
метрів пройти — дім неподалік. Либонь, 
скоро в одній квартирі говоритимемо по 
мобільному.

Телефонує молодий поет літературно-
му метрові:

— Станіславе Панкратовичу! Я стою 
біля ваших дверей. Відчиніть, будь ласка.

А натиснути на дзвінок ліньки. Та що по-
робиш — сучасний світ... ну, дуже мобільний!

Йосип БІЛОСКУРСЬКИЙ
Тест для кандидатів на посаду глави держави

На вашу думку, кому сьогодні краще живеться 
— олігархові чи пенсіонерові?

Олігархові — 0. Пенсіонерові — 1.

Якій з іноземних валют ви віддаєте перева-
гу?

Євро/долар — 0. Рублі — 1.

Чи можна буде у вашій присутності розмовля-
ти вголос, чи не дозволите?

Можна — 0. Забороню — 1.

Перебуваючи за кермом, кого ви більше бо-
їтеся — живого автоінспектора чи лежачого по-
ліцейського?

Автоінспектора — 0. Лежачого — 1.

Чи вважаєте ви, що майбутньому президен-
тові потрібно мати світлий розум, незаплямовану 
честь та невтрачену совість?

Потрібно — 0. Необов’язково — 1.

Ви впевнені, що народові потрібні саме ви, а 
не опонент?

Саме я — 1. Опонент — 0.

Підрахуйте свої бали: якщо їх набралося 
один або більше, то ви з тієї команди, про яку ка-
жуть: «Яке їхало, таке й здибало!» Якщо набрали 
нуль, то вам до президентства — як «від Москви 
й аж до околиць».

Олексій КРАЧИЛО

Мобільний світ

Борис ПОЛІЩУК
Жде Микола під вербою, не ходи туди з лупою

Ніжинський коледж культури 
і мистецтв запрошує 

Комунальний вищий навчальний заклад «Ніжин-
ський коледж культури і мистецтв імені Марії Зань-
ковецької» оголосив набір студентів на новий на-
вчальний рік на основі базової загальної середньої 
освіти (9 класів) на денну форму навчання та заочну 
форму на базі загальної середньої освіти (11 класів).

Готує фахівців за багатьма спеціальностями, 
зокрема: хореографія, образотворче, декоративне 
мистецтво, народні, естрадні інструменти, пісенне 
мистецтво (академічний, народний, естрадний спів), 
архівна, бібліотечна справи. 

Студентів забезпечують стипендією, гуртожит-
ком. 

Докладніше — за тел.: 096-704-35-58, (046-31) 
2-33-67. Сайт:  nukim.org.ua

Виставка фотоклубу 
«Чернігів»

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відбуло-
ся відкриття звітної виставки обласного народного 
аматорського фотоклубу «Чернігів» (голова — Мико-
ла Дульцев). Організований понад 30 років тому, фо-
токлуб займається пропагандою фотомистецтва, на-
вчанням аматорів міста й області.

На виставці представлено близько 50 різножан-
рових робіт: портрети, натюрморти, пейзажі, історич-
ні місця Чернігівщини.

Концерт Івана Круша 
«І ще раз про любов» — таку назву мала концертна 

програма заслуженого артиста України, соліста облас-
ного філармонійного центру Івана Круша. Артист вико-
нував романтичні українські та італійські пісні. Своїми 
виступами колегу привітали народний хор «Десна», сту-
дентський хор Національного педуніверситету, де сво-
го часу навчався співак. Іван Круш заспівав і дуетом — 
зі своїм товаришем, також відомим співаком Семеном 
Рудницьким.

Коцюбинський і Хоткевич
Другий рік поспіль проект «Михайло Коцюбин-

ський. У колі друзів» збирає в музеї поціновувачів 
творчості письменника. На черговій зустрічі присутні 
змогли дізнатися про західноукраїнського письмен-
ника Гната Хоткевича.

Він був також і публіцистом, кіносценаристом, 
перекладачем, літературним і театральним крити-
ком, мистецтвознавцем, драматургом, режисером, 
артистом, музикантом, композитором, етнографом, 
фольклористом. Це справжнє уособлення україн-
ської культури. Уродженець Слобожанщини відро-
джував традиції кобзарського мистецтва Наддні-
прянщини, надихався творчістю Карпатського краю 
та Буковини. І його доля, на жаль, типова для укра-
їнського інтелігента доби «Розстріляного Відроджен-
ня».

У якій родині народився Гнат Хоткевич? Як пере-
тнулася його доля з долею Михайла Коцюбинського? 
На ці та багато інших питань дала вичерпну відповідь 
ведуча проекту Наталія Коцюбинська.

Свято національних меншин 
«Новруз Байрам»

У міському палаці культури вперше в Чернігові 
відбулося свято оновлення та початку нового життя 
«Новруз Байрам».

Організатори розповіли про символи, традиції 
свята.

У зустрічі взяли участь голова Об’єднаного кон-
гресу азербайджанців України Ровшан Тагієв, голо-
ва обласного відділення Конгресу Іскандер Велієв, 
народний артист України, голова Азербайджансько-
го культурного центру імені Мусліма Магомаєва Гур-
бан Аббасов.

«Новруз Байрам» у перекладі означає «новий 
день». Це свято весни й настання Нового року за со-
нячним літочисленням в іранських і тюркських наро-
дів, який збігається з днем весняного рівнодення. 
Воно символізує оновлення, народження природи й 
нового життя, духовного й фізичного очищення.

Дев’ять років тому ЮНЕСКО внесла це свято до 
списку культурної спадщини людства. Нині воно нази-
вається «Міжнародний день Новруз». Відзначають це 
традиційне свято на територіях сучасного Ірану, Се-
редньої і Малої Азії, Кавказу й Казахстану. Головною 
ідеєю його проведення в Чернігові стало об’єднання 
людей різних національностей.

На сцені міського палацу культури виступали на-
родний ансамбль «Азербайджан», а також Гурбан 
Аббасов, співачка, телеведуча Наталія Кудряшова, 
учасник програми «Голос. Діти» Гідаят Сеїдов, твор-
чі колективи різних національностей, що живуть 
у Чернігові.

Сцена з вистави.

Євген Ніщук  
та Андрій Бакіров.

Пародія
Говорить Київ. Спонсор сьогоднішньої про-

грами — торгова марка «Біла гарячка». Пере-
даємо...

Смішні ціни — третій тур, спішіть у маркет 
«Дев’ять шкур»!

...Прогноз погоди. 
Вам не мила рідна хата, мов сказилася про-

стата, сеча не йде, в очах темніє, побороть це 
все зуміє рідина «Ізквасуймила», ще й верне вам 
мужську силу! Ліцензія номер буль-буль-буль.

Сьогодні буде...
«В кукурудзі» — нова паста, діареї скаже: 

баста!
... хмарно, з деякими проясненнями.
Педикульоз — погана штука, бо рука по-

стійно чуха, у аптеках там і тут мило є «Блохам 
— капут!»

Вітер східний...
Тільки політична сила «Самісобінедамора-

ди» здатна побороти економічну кризу і навес-
ти порядок у державі!
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